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ZÁPISNICA 

ŚTVRTOK 3. APRÍLA 2014

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania
Rokovanie sa začalo o 08.30 h.

2. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa pokút, ktoré archívom obchodných
údajov ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, vrátane pravidiel týkajúcich sa práva na
obhajobu a dočasných ustanovení (C(2014)01537 – 2014/2682(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: tri mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ECON 

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 223/2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (C(2014)01627 –
2014/2676(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru:  EMPL

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo
v poplatinovaných platinových elektródach používaných na meranie vodivosti (C(2014)01628 –
2014/2677(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: :  ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo
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v spájkach a povrchovej úprave vývodov elektrických a elektronických komponentov a v
povrchovej úprave dosiek s plošnými spojmi používaných v zapaľovacích moduloch a iných
elektrických a elektronických ovládacích systémoch motorov (C(2014)01629 - 2014/2678(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pri
používaní ortuti v žiarivkách so studenou katódou (CCFL) na podsvietenie obrazoviek z tekutých
kryštálov s maximálnym obsahom 5 mg na žiarivku, používaných v priemyselných monitorovacích
a kontrolných prístrojoch uvedených na trh pred 22. júlom 2017 (C(2014)01633 – 2014/2687
(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pri
používaní olova v iných systémoch ako v zodpovedajúcich pin konektoroch typu C-press pre
priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje (C(2014)01636 - 2014/2684(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru:  ENVI

- Delegovaná smernica Komisie , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha IV ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide ovýnimku týkajúcu sa
olova v dielektrických keramických kondenzátoroch s menovitým napätím menším ako 125V
striedavého prúdu (AC) alebo 250V jednosmerného prúdu (DC) používaných v priemyselných
monitorovacích akontrolných prístrojoch (C(2014)01637 - 2014/2685(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo
v mikrokanálových platničkách (C(2014)01641 - 2014/2671(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru:  ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
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príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo
v spájkach v jednom rozhraní veľkoplošných vrstvených matricových prvkov (C(2014)01642 -
2014/2683(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení
príloha III ksmernici Európskeho parlamentu aRady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pri
používaní ortuti v ručne vyrobených svietiacich trubiciach (HLDT) používaných v značení,
dekoratívnom, architektonickom a špecializovanom osvetlení a svetelných umeleckých inštaláciách
(C(2014)01645 - 2014/2686(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: dva  mesiace odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

predložené gestorskému výboru: ENVI

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie o podmienkach, za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie
oparametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke (C(2013)07086 - 2013/2928(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: tri  mesiace odo dňa prijatia, t.j. 30. októbra 2013.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: ďalšie tri  mesiace na žiadosť Rady.

predložené gestorskému výboru:  IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2011/61/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy určujúce typy správcov alternatívnych
investičných fondov ((C(2013)09098 – 2013/3001(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: tri  mesiace odo dňa prijatia, t.j. 17. decembra 2013.

Predĺženie lehoty na vznesenie námiekty: ďalšie tri  mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON (článok 50 rokovacieho poriadku), JURI (článok 50
rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/36/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy so zreteľom na kvalitatívne a vhodné
kvantitatívne kritériá na vymedzenie kategórií pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú
významný vplyv na rizikový profil inštitúcie (C(2014)01332 - 2014/2621(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 14. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON
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- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy spresňujúce informácie, ktoré si navzájom
poskytujú príslušné orgány domovského a hostiteľského členského štátu (C(2014)01554 -
2014/2660(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre riziko iné než delta pri opciách v
štandardizovanom prístupe k trhovému riziku (C(2014)01556 - 2014/2662(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a
zmien v prístupe založenom na interných ratingoch a v pokročilom prístupe merania (C(2014)01551
- 2014/2663(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy podrobnejšie vymedzujúce významné
expozície a prahové hodnoty pre interné prístupy pre špecifické riziko v obchodnej knihe (C(2014)
01561 - 2014/2664(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa má stanoviť, čo
predstavuje úzku spojitosť medzi hodnotou krytých dlhopisov inštitúcie a hodnotou aktív inštitúcie
(C(2014)01553 - 2014/2665(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON
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- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú triedy nástrojov,
ktoré primerane odrážajú kreditnú kvalitu inštitúcie pri pokračovaní činnosti a ktoré sú
prispôsobené na používanie na účely pohyblivej odmeny (C(2014)01550 - 2014/2666(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 12. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ)
č. 575/2013, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa vymedzenia trhu (C(2014)01552
- 2014/2673(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na určovanie proxy
rozpätia a obmedzeného počtu menších portfólií pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok (C(2014)
01555 - 2014/2674(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu aRady (EÚ)
č.575/2013 prostredníctvom regulačných technických predpisov spresňujúcich požiadavky na
inštitúcie vpostavení investora, sponzora, pôvodného veriteľa aoriginátora vsúvislosti sexpozíciami
voči presunutému kreditnému riziku (C(2014)01557 – 2014/2675(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t.j. 13. marca 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON

3. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s
kontrolou:

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí
(D031588/04 - 2014/2669(RPS) - lehota: 14/6/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
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č. 1333/2008, pokiaľ ide o potravinové kategórie mäsa a používanie určitých prídavných látok v
mäsových prípravkoch (D031939/03 - 2014/2668(RPS) - lehota: 14/5/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí etoxysulfurónu, metsulfurón-metylu,
nikosulfurónu, prosulfurónu, rimsulfurónu, sulfosulfurónu a tifensulfurón-metylu v určitých
produktoch alebo na nich (D032073/03 - 2014/2688(RPS) - lehota: 19/5/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pomarančového oleja, látky Phlebiopsis
gigantea, kyseliny giberelínovej, látky Paecilomyces fumosoroseus kmeňa FE 9901, látky
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, jadrového mnohostenného vírusu Spodoptera exigua,
látky Bacillus firmus I-1582, kyseliny S-abscisovej, kyseliny L-askorbovej a látky Helicoverpa
armigera nucleopolyhedrovirus v určitých produktoch alebo na nich (D032083/03 - 2014/2681
(RPS) - lehota: 14/5/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 211/2013 o požiadavkách na certifikáciu
pri dovoze klíčkov a semien určených na výrobu klíčkov do Únie (D032107/02 - 2014/2667(RPS) -
lehota: 14/6/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha VII k nariadeniu (EÚ) č. 601/2012, pokiaľ ide o
minimálnu frekvenciu analýz (D032367/01 - 2014/2680(RPS) - lehota: 14/6/2014)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č.
3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (D032390/01 - 2014/2672(RPS) - lehota:
14/6/2014)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa na rok 2014 stanovuje „zoznam Prodcom“ priemyselných
výrobkov, stanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (D032483/01 - 2014/2679(RPS) - lehota:
14/6/2014)
pridelené: gestorský výbor: ITRE

4. Hlavné aspekty a základné smery spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
(článok 36 Zmluvy o EÚ) – Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej
činnosti EÚ  (rozprava)
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku : Hlavné aspekty a základné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej
politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 Zmluvy o EÚ) (2013/2633(RSP))

Správa o komplexnom prístupe EÚ a jeho vplyve na súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ [2013/2146
(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)
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Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci)
vystúpila s vyhlásením.

Arnaud Danjean uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Cortés Lastra (spravodajca výboru DEVE požiadaného o
stanovisko), Minodora Cliveti (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D,
Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny
Verts/ALE, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú
zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Sabine Lösing v mene skupiny
GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na dve
otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Reinhard Bütikofer a Charles Goerens, Nick Griffin
– nezaradený poslanec, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, ktorý zároveň odpovedal na otázku,
ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Norica Nicolai, Indrek Tarand, Ruža
Tomašić, Willy Meyer, Cristian Dan Preda, María Muñiz De Urquiza, Andrew Duff, Mark
Demesmaeker, Francisco José Millán Mon, Marek Siwiec, Marietje Schaake, Anna Ibrisagic, Liisa
Jaakonsaari, Charles Goerens, Alojz Peterle, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Davor Ivo Stier a
Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tonino
Picula, Andrew Henry William Brons a Nikola Vuljanić

Vystúpili: Arnaud Danjean a Catherine Ashton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 3.4.2014. 

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

5. Situácia v Iráne (rozprava)
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku : Situácia v Iráne (2014/2625(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine
Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, María Muñiz De Urquiza v mene
skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE,
Charles Tannock v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos
Salavrakos v mene skupiny EFD, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Krzysztof Lisek, Josef
Weidenholzer, Peter van Dalen, Tunne Kelam, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Josef ovi
Weidenholzerovi, ktorý odpovedal na otázku, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, Potito
Salatto, Libor Rouček, Derk Jan Eppink, Paweł Zalewski, Ana Gomes a Oldřich Vlasák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Richard
Howitt, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Oreste Rossi, Paul Murphy a Franz Obermayr.
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V rozprave vystúpil Dimitrios Kourkoulas.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie
rozpravy:

- María Muñiz De Urquiza, v mene výboru AFET, o stratégii EÚ pre Irán 2014/2625(RSP) (B7-
0279/2014)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.63 zápisnice zo dňa 3.4.2014. 

6. Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania
a tranzitu položiek s dvojakým použitím ***II (rozprava)
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa
stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s
dvojakým použitím [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Výbor pre medzinárodný
obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

Christofer Fjellner uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jörg Leichtfried v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny
ALDE, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL a George Sabin Cutaş.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Franz
Obermayr.

V rozprave vystúpili: Karel De Gucht a Christofer Fjellner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 3.4.2014. 

(Rokovanie bolo prerušené o 11.25 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.30 h.) 

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

7. Hlasovanie
Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po
častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej
forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.
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7.1. Režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a
tranzitu položiek s dvojakým použitím ***II (hlasovanie) 
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa
stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s
dvojakým použitím [18086/1/2013 - C7-0093/2014 - 2011/0310(COD)] - Výbor pre medzinárodný
obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0236/2014)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1) 

POZÍCIA RADY 

Vyhlásený za schválený (P7_TA(2014)0277)

7.2. Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (emisie z
medzinárodnej leteckej dopravy) ***I (hlasovanie) 
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o
vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom
do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej
dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie [COM(2013)0722 - C7-0374/2013 -
2013/0344(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.
Spravodajca: Peter Liese (A7-0079/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0278)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0278)

7.3. Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I
(hlasovanie)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné
transakcie viazané na kartu [COM(2013)0550 - C7-0241/2013- 2013/0265(COD)] - Výbor pre
hospodárske a menové veci. Spravodajca: Pablo Zalba Bidegain (A7-0167/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3) 

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0279)

Pablo Zalba Bidegain (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia
odložené v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.
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Parlament návrh schválil. Otázka sa preto považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné
posúdenie.

7.4. Platobné služby na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom
trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje
smernica 2007/64/ES [COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)] - Výbor pre
hospodárske a menové veci. Spravodajca: Diogo Feio (A7-0169/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4) 

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0280)

Diogo Feio (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené
v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Otázka sa preto považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné
posúdenie.

7.5. Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami ***I (hlasovanie) 
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce
sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného
kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES, 2002/22/ES a nariadenia (ES) č.
1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 [COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD)] - Výbor pre
priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A7-0190/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5) 

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0281)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0281)

Vystúpenia:

Pilar del Castillo Vera (spravodajca), po hlasovaní.

7.6. Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické
transakcie na vnútornom trhu ***I (hlasovanie) 
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu [COM(2012)0238 - C7-
0133/2012 - 2012/0146(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Marita
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Ulvskog (A7-0365/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6) 

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0282)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0282)

7.7. Štatutárny audit subjektov verejného záujmu ***I (hlasovanie) 
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných požiadavkách týkajúcich
sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu [COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359
(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7) 

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0283)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0283)

7.8. Štatutárny audit ročných účtovných závierok a konsolidované účtovné
závierky ***I (hlasovanie) 
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o
štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok [COM
(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad
Karim (A7-0171/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8) 

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0284)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0284)
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7.9. Zníženie alebo odstránenie ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine ***I
(hlasovanie) 
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o znížení alebo odstránení ciel na tovar
s pôvodom na Ukrajine [COM(2014)0166 - C7-0103/2014 - 2014/0090(COD)] - Výbor pre
medzinárodný obchod. Spravodajca: Paweł Zalewski (A7-0238/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9) 

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Prijatý (P7_TA(2014)0285)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0285)

7.10. Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
Správa o komplexnom prístupe EÚ a jeho vplyve na súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ [2013/2146
(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A7-0138/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0286)

7.11. Absolutórium za rok 2012: Európska komisia a výkonné agentúry
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2013)0570 - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC)] -
Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Markus Pieper (A7-0242/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0287)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0287)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)
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7.12. Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za
rok 2012 (hlasovanie)
Správa Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2012
[2013/2260(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Markus Pieper (A7-0222/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0288)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0288)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

Vystúpenia:

Markus Pieper (spravodajca), ktorý predložil dva ústne pozmeňujúce návrhy k odsekom 283 a 284,
ktoré boli prijaté.

7.13. Absolutórium za rok 2012: Európsky parlament (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel I – Európsky parlament [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Výbor pre
kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0289)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

Vystúpili títo poslanci::

Ingeborg Gräßle s námietkou proti rozhodnutiu predsedajúceho o vyhlásení odseku 47 za
neprijateľný, a to v súlade s článkom 20 rokovacieho poriadku (predsedajúca uviedla upresnenie k
článku 20 rokovacieho poriadku), Bart Staes (v zastúpení Michaela Theurera, predsedu výboru
CONT), ktorý sa tiež vyjadril proti uvedenému rozhodnutiu (predsedajúca vyhlásila rozhodnutie
predsedu za prijatéprijaté);

Edward McMillan-Scott;
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Hans-Peter Mayer, ktorý požiadal o odloženie konečného hlasovania na ďalšiu schôdzu, Bart Staes,
ktorý túto žiadosť podporil,  a Jens Geier, ktorý so žiadosťou nesúhlasil. Parlament žiadosť schválil
v elektronickom hlasovaní (za: 431, proti: 154, zdržali sa hlasovania: 13);

Lucas Hartong.

7.14. Absolutórium za rok 2012: 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového
fondu za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC)] - Výbor pre
kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Jan Mulder (A7-0176/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0290)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0290)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.15. Absolutórium za rok 2012: Európska rada a Rada (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)] - Výbor
pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bogusław Sonik (A7-0189/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0291)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0291)

Udelenie absolutória, ako aj účtovná závierka sa odkladá (pozri prílohu VI čl. 5 ods. 1 rokovacieho
poriadku).

7.16. Absolutórium za rok 2012: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2013)0570 - C7-0282/2013 - 2013/2205
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(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tamás Deutsch (A7-0199/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0292)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0292)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.17. Absolutórium za rok 2012: Súdny dvor (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel IV – Súdny dvor [COM(2013)0570 - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Tamás Deutsch (A7-0213/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0293)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0293)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.18. Absolutórium za rok 2012 : Dvor audítorov (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel V – Dvor audítorov [COM(2013)0570 - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC)] - Výbor pre
kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tamás Deutsch (A7-0212/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0294)

NÁVRH UZNESENIA
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Prijatý (P7_TA(2014)0294)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.19. Absolutórium za rok 2012: Hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2013)0570 - C7-0278/2013 - 2013/2201
(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bogusław Sonik (A7-0218/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0295)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0295)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.20. Absolutórium za rok 2012: Výbor regiónov (hlasovanie)
Správa Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2013)0570 - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC)] - Výbor pre
kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bogusław Sonik (A7-0226/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0296)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0296)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.21. Absolutórium za rok 2012: európsky ombudsman (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2013)0570 - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC)] - Výbor
pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bogusław Sonik (A7-0225/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
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(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0297)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0297)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.22. Absolutórium za rok 2012: európsky dozorný úradník pre ochranu
údajov (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012,
oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2013)0570 - C7-0281/2013 -
2013/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Bogusław Sonik (A7-0228/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0298)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0298)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.23. Absolutórium za rok 2012: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola
agentúr EÚ (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2012:
výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [2013/2256(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0237/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0299)

7.24. Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre spoluprácu regulačných
orgánov v oblasti energetiky (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
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energetiky za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC)] - Výbor
pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0208/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0300)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0300)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.25. Absolutórium za rok 2012: Orgán európskych regulátorov pre
elektronické komunikácie (hlasovanie)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické
komunikácie za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)] -
Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0206/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0301)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0301)

Udelenie absolutória, ako aj účtovná závierka sa odkladá (pozri prílohu VI čl. 5 ods. 1 rokovacieho
poriadku).

7.26. Absolutórium za rok 2012: Prekladateľské stredisko pre orgány
Európskej únie (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za
rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0205/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0302)
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NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0302)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku).

7.27. Absolutórium za rok 2012: Európske stredisko pre rozvoj odborného
vzdelávania (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania
za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC)] - Výbor pre
kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0207/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0303)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0303)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku).

7.28. Absolutórium za rok 2012: Európska policajná akadémia (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Petri Sarvamaa (A7-0240/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0304)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0304)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku).

7.29. Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový
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rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0221/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0305)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0305)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.30. Absolutórium za rok 2012: Európsky podporný úrad pre azyl (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok
2012 [COM(2013)0570 - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0187/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0306)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0306)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.31. Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre bankovníctvo (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok
2012 [COM(2013)0570 - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0220/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0307)

NÁVRH UZNESENIA
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Prijatý (P7_TA(2014)0307)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.32. Absolutórium za rok 2012: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu
chorôb (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za
rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0224/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0308)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0308)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.33. Absolutórium za rok 2012: Európska chemická agentúra (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Petri Sarvamaa (A7-0229/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0309)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0309)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.34. Absolutórium za rok 2012: Európska environmentálna agentúra
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok
2012 [COM(2013)0570 - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0235/2014)
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(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0310)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0310)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.35. Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra na kontrolu rybárstva
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový
rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0233/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0311)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0311)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.36. Absolutórium za rok 2012: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový
rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0219/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0312)

NÁVRH UZNESENIA
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Prijatý (P7_TA(2014)0312)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.37. Absolutórium za rok 2012: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový
rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0230/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0313)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0313)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.38. Absolutórium za rok 2012: Európsky orgán pre poisťovníctvo a
dôchodkové poistenie zamestnancov (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0326/2013 - 2013/2238
(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0232/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0314)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0314)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.39. Absolutórium za rok 2012: Európsky inovačný a technologický inštitút
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za
rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC)] - Výbor pre kontrolu
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rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0234/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0315)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0315)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.40. Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre lieky (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Petri Sarvamaa (A7-0227/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0316)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0316)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.41. Absolutórium za rok 2012: Európske monitorovacie centrum pre drogy a
drogovú závislosť (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú
závislosť za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC)] - Výbor
pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0185/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0317)

NÁVRH UZNESENIA
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Prijatý (P7_TA(2014)0317)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.42. Absolutórium za rok 2012: Európska námorná bezpečnostná agentúra
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový
rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0196/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0318)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0318)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.43. Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a
informácií (hlasovanie)
Správa o absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za
rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0194/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0319)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0319)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.44. Absolutórium za rok 2012: Európska železničná agentúra (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Petri Sarvamaa (A7-0209/2014)
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(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0320)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0320)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.45. Absolutórium 2012: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový
rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0231/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0321)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0321)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.46. Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový
rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu.
Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0182/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0322)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0322)
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Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.47. Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC)] - Výbor pre
kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0193/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0323)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0323)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.48. Absolutórium 2012: Zásobovacia agentúra Euratomu (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Petri Sarvamaa (A7-0180/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0324)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0324)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.49. Absolutórium za rok 2012: Európska nadácia pre zlepšovanie životných
a pracovných podmienok (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a
pracovných podmienok za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0288/2013 - 2013/2210
(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0183/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

P7_PV(2014)04-03 PE 533.119 - 31

SK



(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0325)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0325)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.50. Absolutórium za rok 2012: Eurojust (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-
0294/2013 - 2013/2216(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-
0186/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0326)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0326)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.51. Absolutórium za rok 2012: Europol (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Petri Sarvamaa (A7-0179/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0327)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0327)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1

P7_PV(2014)04-03 PE 533.119 - 32

SK



rokovacieho poriadku)

7.52. Absolutórium za rok 2012: Agentúra Európskej únie pre základné práva
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za
rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A7-0184/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0328)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0328)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.53. Absolutórium za rok 2012: Európska agentúra pre riadenie operačnej
spolupráce na vonkajších hraniciach (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na
vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 -
C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa
(A7-0181/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0329)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0329)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.54. Absolutórium za rok 2012: Agentúra pre európsky GNSS (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Petri Sarvamaa (A7-0223/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
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(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0330)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0330)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.55. Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Paul Rübig (A7-0203/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0331)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0331)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.56. Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Paul Rübig (A7-0210/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0332)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0332)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
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rokovacieho poriadku)

7.57. Absolutórium 2012: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Paul Rübig (A7-0204/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0333)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0333)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.58. Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre palivové články a vodík
(hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík za
rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Paul Rübig (A7-0202/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0334)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0334)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.59. Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné
lieky (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky za
rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC)] - Výbor pre kontrolu
rozpočtu. Spravodajca: Paul Rübig (A7-0200/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)
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NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0335)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0335)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.60. Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie
jadrovej syntézy (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj
energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2012 [COM(2013)0570 - C7-0335/2013 - 2013/2247
(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Paul Rübig (A7-0198/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0336)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0336)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)

7.61. Absolutórium za rok 2012: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2012
[COM(2013)0570 - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca:
Paul Rübig (A7-0197/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0337)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0337)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu VI článok 5 ods. 1
rokovacieho poriadku)
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7.62. Výročná správa za rok 2012 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj
proti podvodom (hlasovanie)
Správa o výročnej správe o ochrane finančných záujmov Európskej únie – o boji proti podvodom za
rok 2012 [2013/2132(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-
0195/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0338)

7.63. Situácia v Iráne (hlasovanie)
Návrh uznesenia B7-0279/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0339).

8. Zloženie výborov a delegácií
Na základe žiadosti skupiny  EFD Parlament schválil menovanie: 

výbor JURI: Francesco Enrico Speroni už nie je členom.

9. Vysvetlenia hlasovania
Písomné vysvetlenia hlasovania:  

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom
zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania: 

V rozprave vystúpil Jean-Pierre Audy.

(Hlasovanie: streda 2. apríla 2014)

Správa: Niccolò Rinaldi - A7-0308/2013
Marino Baldini

Správa: Dagmar Roth-Behrendt - A7-0324/2013
Biljana Borzan a Elisabetta Gardini

Správa: Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar a Carlo Casini - A7-0153/2014
Zdravka Bušić, Krisztina Morvai a Marino Baldini
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(Hlasovanie: štvrtok 3. apríla 2014)

Správa: Pilar del Castillo Vera - A7-0190/2014
Phil Bennion a Davor Ivo Stier

Správa: Paweł Zalewski - A7-0238/2014
Krisztina Morvai

Správa: Arnaud Danjean - A7-0138/2014
Charles Tannock

Správa: Tamás Deutsch - A7-0199/2014
Biljana Borzan

Správa: Bogusław Sonik - A7-0226/2014
Marino Baldini.

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels
nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky
hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch
týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a
uverejnený v úradnom vestníku.

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 08/2014 - Oddiel III - Komisia (N7-0061/2014 -
C7-0131/2014 - 2014/2033(GBD))

pridelené: gestorský výbor : BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza okružné vízum a mení
Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 562/2006
a (ES) č. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
V súlade s článkom 304 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené: gestorský výbor : LIBE
stanovisko : DEVE, AFET

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Philip Claeys a Marine Le Pen. Návrh uznesenia o zrušení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
(B7-0269/2014)
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pridelené: gestorský výbor : AFET
stanovisko : AFCO

- Philip Claeys a Marine Le Pen. Návrh uznesenia o zrušení Výboru regiónov (B7-0270/2014)
pridelené: gestorský výbor : AFCO

stanovisko : REGI

- Philip Claeys a Marine Le Pen. Návrh uznesenia o zrušení Agentúry Európskej únie pre základné
práva (B7-0271/2014)

pridelené: gestorský výbor : LIBE
stanovisko : AFET

- Philip Claeys a Marine Le Pen. Návrh uznesenia o zrušení Európskeho hospodárskeho a
sociálneho výboru (B7-0272/2014)

pridelené: gestorský výbor : AFCO
stanovisko : EMPL, ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnosti cestnej premávky v Európe (B7-0274/2014)
pridelené: gestorský výbor : TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o doložkách najvyšších výhod a ochrane podnikov z odvetvia
európskeho hotelierstva (B7-0275/2014)

pridelené: gestorský výbor : IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dôsledkoch švajčiarskeho referenda na európske
prisťahovalecké politiky (B7-0276/2014)

pridelené: gestorský výbor : LIBE
stanovisko : EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti dumpingu v odvetví chovu králikov v Taliansku (B7-
0277/2014)

pridelené: gestorský výbor : AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o regulácii činnosti osôb poskytujúcich sexuálne služby v Európe
(B7-0278/2014)

pridelené: gestorský výbor : EMPL
stanovisko : FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o oslavách 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny na hore
Monte Grappa (B7-0280/2014)

pridelené: gestorský výbor : CULT
stanovisko : REGI

12. Zaslanie textov prijatých počas rokovania
V súlade s článkom 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho
rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.

13. Termíny nasledujúcich rokovaní
Nasledujúce rokovania sa budú konať od  14. apríla 2014 do 17. apríla 2014.
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14. Prerušenie zasadania
Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.20 h.

Klaus Welle Martin Schulz
generálny tajomník predseda
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PREZENČNÁ LISTINA

3.4.2014

Prítomní:

Abela  Baldacchino,  Agnew,  Albrecht,  Allam,  Alves,  Andreasen,  Andrés  Barea,  Andrikienė,
Angourakis,  Antinoro,  Antonescu,  Antoniozzi,  Arias  Echeverría,  Arlacchi,  Ashworth,  Atkins,
Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó,
Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barbagallo, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker,
Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer,
Berra,  Besset,  Bicep,  Bielan,  Binev,  Bizzotto,  Blinkevičiūtė,  Böge,  Bonsignore,  Borghezio,
Borissov,  Borys,  Borzan,  Boştinaru,  Boulland,  Bové,  Bowles,  Bozkurt,  Bradbourn,  Bratkowski,
Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp,
Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary,
Castex,  Cavada,  Cercas,  Chatzimarkakis,  Childers,  Christensen,  Chrysogelos,  Claeys,  Cliveti,
Cochet,  Coelho,  Cofferati,  Collin-Langen,  Comi,  Corazza  Bildt,  Correa  Zamora,  Correia  de
Campos,  Cortés  Lastra,  Cottigny,  Cozzolino,  Cramer,  Creţu,  Creutzmann,  Crowley,  Cuschieri,
Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of)
Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delvaux, Demesmaeker,
de  Sarnez,  Désir,  Deß,  Deutsch,  Deva,  De  Veyrac,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Dodds,
Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui,
Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon,
Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová,
Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford,  Foster, Fox, Frigo, Gabriel,  Gahler, Gál, Gallagher, Gallo,
Gáll-Pelcz,  Garcés  Ramón,  García-Hierro  Caraballo,  García  Pérez,  Gardini,  Gargani,  Garriga
Polledo,  Gauzès,  Gebhardt,  Geier,  Geringer  de  Oedenberg,  Gierek,  Girling,  Glante,  Glattfelder,
Godmanis,  Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  Göncz,  Goulard,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,
Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai,
Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan,
Harbour,  Harkin,  Hartong,  Haug,  Häusling,  Hellvig,  Helmer, Hénin,  Herczog,  Herranz  García,
Hibner,  Higgins,  Hirsch,  Hoang  Ngoc,  Hohlmeier,  Hökmark,  Honeyball,  Hortefeux,  Howitt,
Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine,
Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jadot, Jędrzejewska, Jeggle,
Joly,  de  Jong,  Jordan,  Juvin,  Kaczmarek,  Kadenbach,  Kalfin,  Kalinowski,  Kalniete,  Kamall,
Kamiński,  van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari,  Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam,
Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koewius, Koppa, Korhola,
Kósa,  Köstinger,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Krehl,  Kukan,
Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La
Via, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine,
Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-
Istúriz  White,  Lösing,  Lövin,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,  Lyon,
Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Maletić, Malinov, Manders, Maňka,
Mann,  Marcinkiewicz,  Martin  David,  Martin  Hans-Peter,  Martínez  Martínez,  Masip  Hidalgo,
Maštálka, Mastella, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Meissner,
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Mélenchon,  Melo,  Merkies,  Messerschmidt,  Mészáros,  Meyer,  Michel,  Michels,  Migalski,
Mikolášik,  Millán  Mon,  Mitchell,  Mizzi,  Mölzer,  Moraes,  Moreira,  Morganti,  Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton
Dunn,  Neyts-Uyttebroeck,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Nitras,  Nuttall,  Obermayr,  Ojuland,
Olbrycht, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen,  Paleckis,  Paliadeli,
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Behrendt,  Rouček,  Rübig,  Rubiks,  Rühle,  Šadurskis,  Saïfi,  Salafranca  Sánchez-Neyra,  Salatto,
Salavrakos,  Salvini,  Sánchez  Presedo,  Sanchez-Schmid,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,
Sassoli,  Saudargas,  Savisaar-Toomast,  Schaake,  Schaldemose,  Schlyter,  Schmidt,  Schnellhardt,
Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà,
Sedó  i  Alabart,  Seeber, Sehnalová,  Senyszyn,  Severin,  Siekierski,  Silvestris,  Simon,  Sinclaire,
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Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen,
Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i
Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulvskog, Urutchev, Vaidere,
Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-
Quadras,  Vlasák,  Vlasto,  Voss,  Vuljanić,  Wałęsa, Weber  Henri,  Weber Renate,  Weidenholzer,
Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott,  Wils,  Winkler Hermann,
Winkler  Iuliu,  Włosowicz,  Wojciechowski,  Wortmann-Kool,  Yáñez-Barnuevo  García,
Yannakoudakis,  Záborská,  Zala,  Zalba  Bidegain,  Zaleski,  Zanicchi,  Zasada,  Ždanoka,  Zeller,
Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Ospravedlnení:

Bufton, Dehaene, Mirsky, Papastamkos, Scurria, Tzavela
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